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  ީކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާނ
 ވެ.އެބުރާސްފަތި ދުވަހު

 ާގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ށް ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝ 
ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތަކީ، ކުރީ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 

ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަށް ގެޒެޓުގައި ޝާގެ ކުރިންނެވެ. އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  12:00
ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެފަހު ވަގުތަކީ، ހިނގަމުންދާ ހަފުތާގެ  ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް

 ގެ ކުރިންނެވެ. 12:00އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 
  ީގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނުއްވާނ 
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 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 6334 333  ފޯނު: 
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 ދައުރުެގ  ދެވަނަ ހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެދުވަ އަންގާރަވި  9މަހުގެ  ޮއަގސްޓުވަނަ އަހަރުގެ  2016
" ބިލު އަބުރު ރަްއކާެތރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުުރމުގެ މިނިވަންކަމުގެ " ވަނަ ޖަލްާސއިން ފާސްކުރެްއވި 14

ހ( ިވ 1437 ޛުލްޤަޢިދާ 8) 2016 އޮަގސްޓު 11 ،މަތިންވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮތުގެ 92ގެ ޤާނޫނުއަސާސީ
ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެުޓަގިއ  ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ ،އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެއްުވމުންރަ ދުވަހު ބުރާސްފަތި

 ޢު ކުރެިވއްޖެެއވެ.މިއަދު ޝާއި

 



 ާކރުގެ ގެޒެޓް ދިވެހިސަރު                117 އަަދދު:  45 ލިުއމް: ވޮ

 

 2016/15 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 ޤާނޫނު  މިނިވަންކަމުގެ  ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ  ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި  އަބުރު 
 
 
ބާބު  އެއްވަނަ   

 މާއްދާތައް  ޢާންމު 
  

 

ވަނަ މާއްދާގެ  27މިއީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  )ހ(  .1 ނަން  ތަޢާރުފާއި 

ނިވަންކަމުގެ ހައްުޤ ބޭނުންކުރުމުގެ ދަށުން ލިބިދޭ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މި
 ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ލިބިދޭ، މީހުންގެ ނަމާއި އަބުރު  33

 ރައްކާތެރިކުެރވިފައި އޮތުމުގެ ޙައްޤު  ކަށަވަުރކޮށްދިނުމުގެ ާޤނޫނެވެ. 

"އަުބރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ިޚޔާލުފާޅުކުރުމުެގ  ،މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ )ށ(  
 މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު" ެއވެ.

 

ޤާނޫނުގެ 
 މަޤްޞަދު 

 އަްނނަނިވި ކަންކަން ޙާޞިލުކުރުެމވެ. ،މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދަކީ  .2

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިިނވަންަކމަކީ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވާ ަޙއްެޤއް  )ހ(  
ވަނަ މާއްދާަގިއ  27ރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ކަމުގައި ިދވެހި

ބަޔާންކޮށްފަިއވީ ހިނދު، ެއފަދަ ކޮންމެ ޙައްޤަކީ ވަިކ ޒިންމާތަކަކާިއ 
މަސްއޫލިއްޔަތުަތކަާކއެކު ބޭނުންކުރަންޖެހޭނެ ޙައްޤެއްކަމުގައި ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

މާތަކާިއ ވަަނ މާއްދާަގއި ަބާޔންކޮށްފައިީވ ހިނދު، އަިދ އެ ޒިން 67

މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް ބަޔާންކުުރމާއި، އެ ޙައްޤު ބޭނުންުކރުމުގެ ހަމަތައް 
 ބަޔާންކުރުން؛

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަުކގެ ޢާންމު ޤަރާރު )ޔުނިވަރސަލް  )ށ(  
ވަނަ މާއްދާއިން ލިބިދޭ  19މަން ރައިޓްސް( ގެ އުޑެކްލެރޭޝަން އޮފް ހި

ްނކަމުގެ ހަމަތައް ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ އިންތިޒާމުެވގެންާވ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަ
 ގޮތް ބަޔާންކުރުން؛
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މަދަނީ އަދި ސިޔާީސ ޙައްޤުތަުކގެ ބައިނަލްައޤްވާމީ މުޢާހަދާ  )ނ(  
)އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮވެނަންްޓ އޮން ސިވިލް އެންޑް ޕޮލިިޓކަލް ރައިޓްސް( 

ނިވަންކަމުގެ ހަމަތައް ވަނަ މާއްދާއިން ލިބިދޭ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މި 19ގެ 

 ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އިންިތޒާމުެވެގންވާ ގޮތް ބަޔާްނކުރުން؛
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ  33ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  )ރ(  

މީހުންގެ ނަމާއި އަބުރު ރައްކާތެރިކުެރވިފައި ޮއތުމުގެ ޙައްުޤ  
ނިކަން ައޔަނުދިނުމަށްޓަކައި ކަށަވަރުކޮށްދީަފއިވީ ހިނދު، އެ ޙައްޤަށް އު

ޤާނޫނީގޮތުން ފިޔަވަޅުެއޅުމާއި، އެ ޙައްޤަށް އުނިކަމެއް ައންނަ ޙާލަތުގައި 
 ޢަމަލުކުރާނެ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް ބަޔާންކުރުން؛

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަްނކަމުގެ ބޭނުން ހިފާހިފުމުގައި ޚާއްަޞ  )ބ(  
ެލިވގެންާވކަމަށްޓަަކއި، ޤާނޫނުގަިއ ޒިންމާތަކަކާއި މަސްއޫިލއްޔަުތތަކެއް އެކު

 ،ބަޔާންެވގެންވާ ހަމައަކުން، އެ މަސްލަޙަތުތައް  ޙިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި 
މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ބޭނުންތެރިވާނެ ނިސްބަތަށް، ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުެގ  ޠީދީމިޤްރާ

ވަަނ  16މިނިވަންކަމުގެ ޙައްޤު ހަނިކުރެވިދާނެކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އި، މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ޙައްޤުަތކުގެ ަބއިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ މާއްދާގައާ 
)އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮވެނަންްޓ އޮން ސިވިލް އެންޑް ޕޮލިިޓކަލް ރައިޓްސް( 

ވަނަ ނަންބަުރގަިއ ބަޔާްނކޮށްފައިީވ ހިނދު،  3ވަަނ މާއްާދގެ  19ގެ 

ަވނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަިތން އެ ޙައްޤު  16ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ނުންކުރެވޭނެ އިންތަާކއި ައސާސްތައް ަކނަޑއެޅުން.ބޭ
މި ޤާނޫނުގެ 

 އަސާސް 
 މި ޤާނޫނު ބިނާވެގެންވަނީ އަްނނަނިވި އަސާސްަތއް ނެގެހެްއުޓމުގެ މައްޗަެށވެ.  .3

ނޑުތަކާިއ، ޤައުމީ ސަލާމަތާއި، އިސްލާްމދީނުގެ އަޞްލަކާ  )ހ(   އިޖުތިމާޢީ މިންގަ
ހުންގެ ޙައްޤުތަކާއި އަބުުރ އެހެން މީ ،ޚިލާފުނުވާނެ ގޮތުގެމަތިން

ރައްކާތެރިކުެރވޭނެ ފަދަައކުން، ޚިޔާލުފާޅުކުރުމަީކ އަާސސީ ޙައްޤެްއކަްނ 
ނަޑއެޅުން؛  ކަ

ނޑުެގ ތެރެއިްނ، އެހެން މީހެްއގެ ަޙއްޤަކަށް އަރައިުނގަންނަހާ  )ށ(   ޤާނޫނީ އޮނިގަ
ޭއގެ  ހިނދަކު، ތަފާތު ޚިޔާލުތަާކިއ ޝުޢޫރުތައް ފާޅުކުރުުމގެ ިމނިވަންކަން

އެންމެ ފުޅާމިނުގައި ލިބިދީފައިވުމަކީ ޑިމޮކްަރސީގެ ެއްއ އަސާސްކަމުަގއި 
 ބަލައިގަތުން؛

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޚިޔާލުފާޅުކުުރމުގެ މިނިވަންކަން ބޭނުންކުރުމުގެ  އިންތަކާއި  )ނ(  
ނަޑއެޅުން؛ޞޫއު  ލުތައް ާޤއިމުކޮށް ކަ
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އި އޮތުމުގެ ޙައްޤަކީ ކޮންމެ މީހުންގެ ނަމާއި އަބުރު ރައްކާތެރިކުެރވިފަ )ރ(  
ޙައްުޤ  މީހަކަށްމެ ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤެްއކަމަށްވީހިނދު، އެ

ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަަކއި ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮތުގެމަތިްނ ފިޔަވަޅުެއޅުމުެގ 
ޙައްޤަީކވެސް ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤެއްކަުމގަިއ 

ނަޑއެޅުން؛  ކަ
ނުވަތަ  ، ނުވަތަ އުފަންވީ ޤައުމަށް، ުނވަތަ ުކލައަށް ،ށް އެމީހެއްގެ ނަސްލަ )ބ(  

ނުވަތަ ޢުމުރަށް، ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ  ،ޖިންސަށް
ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް، ނުވަަތ އެމީހެއްެގ ސިޔާސީ ުނވަތަ އެނޫްނވެްސ 

ުނވަތަ ނިްސބަތްވާ ޢާއިާލއަށް  ،ވިސްނުމަކަށް، ުނވަތަ މާލީ ުފއްދުންތެރިކަމަށް
ނުވަަތ އެ މުޖުތަމަޢަކަށް އޭނާ ނިސްބަތްވާ ދަރަޖައަށް  ،ރަށަށް ވަތަ އުފަންނު

ބަލައި، ނުވަަތ  ހަމައެކަިނ އެއިން ކަމަކަށްޓަަކއި، ިމ ޤާނޫނުގެ ދަށުން 
 އެްއވެސް މީހަކާމެދު ތަފާތުކޮށްގެން ނުވާނެކަން ަކނަޑއެޅުން؛

ނުވަތަ ގަލަމުގެ ތިމާގެ ޚިޔާލު ނުވަތަ ތިމާއަށް ފެންނަ ގޮތް ދުލުން  )ޅ(  
ނޑައަޅާަފއިާވ އިުމެގ ތެރެއިން މެނުީވ  ޒަރީޢާއިން ފާޅުކުރުމުން، ޤާނޫނުގައި ކަ

ނަޑއެޅުން؛  ފިޔަވަުޅއަަޅއިގެން ނުވާެނކަން ކަ
ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ޤާނޫނުަގިއވާ ގޮުތގެމަތިން ުކއްލި ނުަރއްކަުލގެ ޙާލަތު  )ކ(  

ނޑިަވެޅއްަގއިެވސް ފާުޅކުރުމުެގ މިނިވަންކަން ޚިޔާލު، އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ދަ
 ހިފަހައްޓައިގެން ނުވާެނކަން ަކނޑަެއޅުން.

 

ރައްދުދިނުމުގެ 
 ޙައްޤު 

 

ބުނާ ނުވަތަ ޝާއިުޢކުރާ ދޮުގ މަޢުލޫމާތެއްގެ ސަބަބުން ުނވަތަ ތެދުނޫން ވާހަަކއެްއެގ   .4
ބަހުގެ ޙަމަލާއެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ފާޅުކުރާ ޚިޔާލެއްެގ  ސަބަބުން ނުވަތަ ދޭ ޒާތީ

، ބަބުން އެކަމަކުން ައސަރުފޯރި ފަރާތަށް ނުވަތަ އެކަމެްއ މުޚާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތަށްސަ

އެކަމެްއގެ ޙަޤީޤަތް ހާމަކޮށްދިނުމުގެ ނުވަތަ އެކަމަކަށް ރަްއދުދިނުމުގެ ނުވަތަ އެކަމެއް 
 އިޞްލާޙުކޮށްދިނުމުގެ ފުރިހަމަ ޙައްޤު ލިބިގެންެވެއވެ.

 

އެހެނިހެން 
ޤާނޫނުތަކަށް 

 ތަބާވުން 

މި ޤާނޫނުގައި ޚިޔާލުފާޅުކުުރމާއި އަބުރު ރަްއކާތެރިކޮށްިދނުމުގެ ހަމަތައް  ހ()  .5
ާރއްޖޭަގއި ޝާއިޢުކުެރވޭ ނޫްސ މަޖައްލާ އަދި ، ބަޔާންކޮށްދީފައިވީ ހިނދު

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުުކރުމާއެކު، ނޫްސ  ،އެހެނިހެން މީޑިއާެގ ަވސީލަތްތަކުން
ނޑުތަުކގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ނެރުމާއި، ބްރޯޑްކާސްްޓކުރުުމގެ ޤާނޫނީ އޮނި ގަ

 ކަންކަމަށް ކަމޭ ހިތައި، ެއކަްނކަން އެގޮުތގެ މަތިން ތަރުތީބުކުރަންވާނެެއވެ. 
މި ޤާނޫނުގައި ޚިޔާލުފާޅުކުުރމާއި އަބުރު ރަްއކާތެރިކޮށްިދނުމުގެ ހަމަތައް  )ށ(  
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ބަޔާންކޮށްދީފައިީވ ހިނދު، ރާއްޖޭގެ ޝަރުީޢ ކޯޓުތަާކއި، 
ުކގައި ހިންޭގ ޝަރީޢަތްތަކާއި ކުރެވޭ ޙުކުމްތަކާއި ނިންމޭ ޓްރައިބިއުނަލްތަ

ނިންމުންތަކާ ބެހޭގޮތުން ޚިޔާލުފާޅުކުރުމާއި ޚަބަރުތައް ާޝއިޢުކުރާ ނުވަތަ 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކުްނ، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރުމާއެކު، ޝަރުީޢ 

ކުރެޭވ  ކޯޓުތަކާއި ޓްަރއިބިއުނަލްތަުކގައި ހިންގޭ ޝަރީޢަތްތަކާިއ އަދި
ޙުކުމްތަކާއި ނިންމުންތަކާ ބެޭހގޮތުން ޚިޔާލުފާޅުކުރުާމއި، ޚަަބރުފެތުރުން އަދި 

 ޚަބަރު ޝާއިޢުކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެެއވެ. 
މި މާއްދާގައި )ށ( ަގިއ އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީަނމަވެސް، ޝަރުޢީ  )ނ(  

ރިޕޯޓުކުރުމަށްޓަކައި އެކުަލވާލެވިފަިއާވ ކޯޓުތަުކގައި ހިންގާ ަމއްަސލަތައް 
ލުތަާކ ެއއްޮގތްވާ ގޮުތގެމަތިން، ތެދު ޙަީޤޤަތް ހާމަވާގޮތަްށ ޞޫގަާވއިދާިއ އު

 ރިޕޯޓުކުރުމަށް މި ޤާނޫނު ހުރަހެއްނާޅަެއވެ.
މި ޤާނޫނުގައި ވަކި ހަމަތަކެއް ބަޔާންކޮށްފަިއވުމަކުން، ެއހެން ޤާނޫނެއްގެ  )ރ(  

ެދއްގެ ދަށުން ނަގަންޖެހޭ އިދާރީ ނުވަތަ އެނޫންވެްސ ދަށުން ނުވަތަ ގަވާއި
 ހުއްދައެއް ެނގުން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނަފީއެއް ނުކުރެެއވެ.  

ވަނަ  16މި މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ އުޞޫލުތަކަކީ ޤާނޫނުއަސާީސގެ  )ބ(  

 މާއްދާގައި ބުނެފަިއވާ އުޞޫލުަތއް ކަމުަގއި ވާްނވާނެެއވެ.
 

 ދެވަނަ ބާބު 
 އްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހަނިކުރެވޭނެ ޙާލަތްތައް އަބުރު ރަ 

 
ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ 

މިނިވަންކަން 
ހަނިކުރެވޭނެ 

 ޙާލަތްތައް 

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި މެނުވީ، މިނިވަންކަމާއެކު ފިކުރުކުރުމާއި، އެމީހެްއެގ   .6
ދުލާއި ޤަލަމުން އަދި މިނޫންވެސް ގޮތްގޮތަށް ބުއްދިއަށް ފެންނަ ގޮތްތަކާއި، ޚިޔާލުތައް 

 ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ކޮްނމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވެއެވެ.

 ؛ފާޅުކުރާ ޚިޔާލަކީ ިއސްލާމްދީނުގެ އަޞްަލކާ ޚިލާފު ޚިޔާލަކަްށވުން )ހ(  
 ފާޅުކުރާ ޚިޔާލަކީ، ަޤއުމީ ަސލާމަތަށް ނުރައްކާ ކުރުވާ ޚިާޔލަކަށްވުން؛ )ށ(  
ފާޅުކުރާ ޚިޔާލަީކ، އެހެން މީހެއްގެ ަޙއްޤަކަްށ ނުވަތަ ނަަމށް ނުވަަތ  ()ނ  

 ؛އަބުރަށް ެގއްލުންދެނިވި ޚިޔާަލކަށްވުން
 ފާޅުކުރާ ޚިޔާލަކީ، ޢާންމު ނިާޒމާ ޚިލާފު ޚިޔާލަކަށްވުން. )ރ(  

 

އިސްލާމްދީނުގެ 
ޚިލާފު  އަޞްލަކާ 

 ޚިޔާލުފާޅުކުރުން 

މްދީނުގެ އަޞްލަކާ ޚިލާފު ޚިޔާލުފާޅުކުރުން ކަމުގަިއ އަންނަނިވި ކަންތައްތަަކކީ، ިއސްލާ  .7
 ބެލެވޭނެެއވެ. 
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އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާަރވާގޮތަްށ، ިއސްލާމްދީނަށް ތައުހީންކޮށް  )ހ(  
 ޚިޔާލުފާޅުކޮށް ވާހަކަެދއްކުން؛

އިސްލާމްދީނުގެ އަޞްލުަތުކގެ ޞައްަޙކަމާމެދު ސުވާލު އުަފއްދާ  )ށ(  
 ޚިޔާލުފާޅުކުރުން؛

ީދނީގޮތުން ޚިލާފު  ،ދިވެހި ރަްއޔިތުންގެ ދީީނ ެއއްބަިއވަންތަކަން ަނގާލައި  ()ނ  
 އުފެދުމާއި ބައިބަިއވުމާއި ފިތުަނ އުފެދޭނެ ފަދައިން ޚިޔާލުފާޅުކުރުން.

 

ޢާންމުކޮށް ދީނީ 
 ތަޤްރީރުދިނުން 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޢާންމުކޮށް ދީނީ ތަޤްރީރުދިނުމާއި، ޢާންމުންނަށް ނުވަތަ  )ހ(  .8
މުންގެ ބަޔަކަށް ދީނުގެ ޙުކުމްތައް ބަޔާންކޮށްދޭްނވާނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ޢާން
)ދިވެހިރަްއޔިތުންގެ ީދނީ އެއްބަިއވަންތަކަން ޙިމާޔަްތކުރުމުގެ ޤާނޫނު(  94/6

 ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަިތން މިނިސްޓްރީން ދޫކުރާ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ. 
އިސްލާމްދީން  ކިޔަވައިޭދންވާނީ، ރާއްޖޭެގ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ްސކޫލްތަކުަގއި  )ށ(  

ސްކޫލްތަކުަގއި ނުވަތަ ކޮލެެޖއްަގއި ނުވަތަ ޔުނިވަރސިީޓއެްއގައި ނުވަަތ 
އިންްސޓިޓިއުޓެްއަގއި އިސްލާމްދީން ކިަޔވައިދިނުމަްށ އެހެންވެސް އެފަދަ 
)ދިވެހިރައްޔިތުްނގެ ދީނީ ެއއްބަިއވަންތަކަން  94/6ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މުގެ ޤާނޫނު( ަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ގޮުތގެަމތިން ދައުލަތުގެ ޙިމާޔަތްކުރު
 ކަމާބެހޭ މުއައްސަާސއިން ދޫކުރާ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަުކންނެވެ.

 

ޤައުމީ ސަލާމަތަށް 
ނުރައްކާ ކުރުވާނެ 

 ޚިޔާލުފާޅުކުރުން 

އަންނަނިވި ކަންކަމަީކ، ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާ ކުުރވާނެ  )ހ(  .9
 ކުރުން ކަމުަގއި ބެެލވޭނެ ކަންކަމެެވ. ޚިޔާލުފާޅު

ޤައުމުގެ ސިޔާދަތަށް ނުވަަތ އިސްތިޤްލާލަށް ގެއްލުން ލިބޭނެފަދަ   (1)   
 ޚިޔާލުފާޅުކުރުން؛

ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލަކަށް ހިތްވަރުދިނުމަށް ނުވަތަ ހަތިޔާރު  (2)   
ބޭނުންކޮށްގެން ޢުދުވާނީ ޙަރަކާތެއް ހިންގުމަށް ގޮވާލަިއ 

 ކުރުން.ޚިޔާލުފާޅު
ނަޑކީ،  )ށ(   މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިާވ ކަންތައްތައް ސާބިތުކުރުުމގެ މިންގަ

ފާޅުކުރެވުނު ޚިޔާަލކީ ޤައުީމ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާކުުރާވނެ ޚިޔާލެއްކަމަށް 
ބުއްދި ސަލާމަތުންހުރި މީހަކަށް ޤަބޫލުކުރެވޭެނކަން ުނވަތަ ނޫންކަމުގެ 

ނެޑވެ.  މިންގަ
އަބުރާބެހުމުގެ 

 ޢަމަލު ބަހާއި 
އަބުރާބެހުމުގެ ބަހަކީ، މީހަކަށް ނިސްބަތްކޮށް ދައްކާ ާވހަކައެްއ  (1) )ހ(  .11

ބުނާ ބަހެއް، ިލާޔ ލިޔުމެއް، ކުރަހާ ކުރެހުެމއް ނުވަތަ  ،ނުވަތަ
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ްއ ނުވަތަ ތެ ތަސްވީރެްއ، ކުރާ ޢިޝާރާތެއް ނުވަތަ ދައްކާ ޙަރަކާ
ނުވަަތ  އިްއވާ އަެޑއްގެ ސަބަބުން މީހެއްގެ ނަމަށް ނުވަަތ ޤަދަރަށް

ފަދަ އެްއޗެްއ ނެޢިއްޒަތަށް ުނވަތަ ކަރާމާަތށް އުނިކަން ލިބޭ
ވިސްނިގެްނ، ދޭހަކުރެިވގެން، އިޙްސާސްކުެރިވގެްނ ނުވަތަ 
ސިފަކުރެިވގެންދާ ކޮންމެ ަބހެއް، ލިޔުެމއް، ކުރެހުމެްއ ނުވަތަ 

 ޢިޝާރާތެްއ، ޙަަރކާތެއް ނުވަތަ އަެޑއް؛ ުނވަތަ ، ތަސްވީރެއް 
ރާތެއްގެ ނަޒަރުަގއި ނުވަތަ މުޖުތަމަޢުގެ ކުރިމަތީގަިއ ތިންވަނަ ފަ (2)   

މީހެއްގެ ނަމަށް ނުވަަތ ޤަދަރަށް ނުވަތަ ޢިްއޒަތަށް ުނވަތަ ަކރާމާތަށް 
އުނިކަން ލިބިގެންދާނެ ފަދަ އެއްެޗއް، ިވސްނިގެން، ދޭހަކުެރވިގެްނ، 
އިޙްސާސްކުެރިވގެން ނުވަތަ ސިފަކުރެިވގެން ދާ ކޮންމެ ބަހެއް، 

ޢިޝާރާތެްއ، ޙަރަކާތެއް ، ކުރެހުމެއް ުނވަަތ ތަސްވީެރއްލިޔުމެއް، 
 ނުވަތަ އަެޑކެެވ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަާޔންކޮށްފައިާވ، އަބުރާބެހުމުެގ ބަހުގެ މާނައިެގ  )ށ(  
ތެރޭގައި ވަިކ މީހަކަށް ނުަވތަ ފަރާތަކަށް ނިސްބަތްކުުރމުގެ ސަބަބުން،  

ފަރުދުންގެ ަނޒަރުަގއި ެއ ބަސް  ތަމަޢުގައި އުޅޭ ސަލާމަްތ ބުއްދި ހުރިޖުމު
ނުވަތަ  ،ރައްދުވި ފަރާތަށް ކުރަމުން އައި ޤަދަރަށް އުނިކަމެްއ އައުން

ތަމަޢުގައި އުޅޭ ސަލާމަތް ބުއްދި ހުރި ފަރުދުންގެ ހިތްތަކުަގއި އެ ބަްސ ޖުމު
ނިސްބަތްވި ފަރާތަށް ކުރަމުންއައި އިޙްތިރާމަށް ނުވަަތ ދެކެއުޭޅގޮތަށް 

އައުން، ނުވަތަ އެފަރާތަކާމެދު ނަފްރަތު ކުރެވޭގޮތް  ހެޔޮނޫން ބަދަލެއް
ތަމަޢުން ޖުދިމާވުން، ނުވަތަ އެބަހުގެ ަސބަބުން ބަސް ނިސްބަތްވި ފަރާތެއް މު

އެކަހެރިވުމަށް ދިމާވާ ކޮންމެ ބަހެއް، ލިޔުމެއް، ުކރެހުމެއް ނުވަތަ 
 ތަސްވީރެްއ، ޢިޝާރާތެއް، ޙަަރކާތެއް ނުވަތަ އަެޑއް ހިމެނޭނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ބުނާ ބަހެްއ، ލިާޔ ލިޔުމެއް، ކުރަާހ  )ނ(  
ްއ ތެކުރެހުމެއް ނުވަތަ ތަސްވީރެއް، ކުރާ ޢިޝާރާތެއް ނުވަތަ ދައްކާ ޙަރަކާ

ނުވަތަ އިްއވާ ައޑަކީ ސާބިުތނުހިފޭ ދޮގު ބަހެއްގެ މައްަޗށް ބިނާވެގެންާވ 
 އެްއޗެއް ކަމުަގއި ވާްނވާނެެއވެ.

މާއްދާގެ )ހ( ގެ މަޤްޞަަދށްޓަކައި އަބުރާބެހެވޭފަދަ ބަހެްއ ސީދާ ޞަރީޙަ  މި )ރ(  
 ބަހުން ނުވަތަ ނުސީދާކޮށް ބުނެވިދާނެެއވެ.  

އަބުރާބެހުމުގެ ޢަމަލުކަމުަގިއ ވާނީ، މި ޤާނޫުނގަިއ އަބުރާބެހުމުގެ  )ބ(  
ބަސްކަމުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ އެްއޗެއް ބުނުން، ިލުޔން، ކުރެހުން، 

ރެއް ހެދުން، ޢިޝާރާތެއް ނުވަތަ ޙަަރކާތެްއކުރުން، އަެޑއް ލެްއވުން، މަންޒަ
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 ނުވަތަ އެފަދަ ެއއްެޗއް ޝާއިުޢކުރުން ނުވަތަ ބްރޯޑްކާސްްޓުކރުމަށެވެ.

ވަކި މީހަކަށް ނިސްބަތްނުވާގޮތަށް މުައއްސަާސއެްއެގ މަސައްކަތަށް  )ޅ(  
ަގއި ތިބި ބަެއއްެގ އެ ުމައއްސަާސއެްއގައި އެ ވަގުެތއް ،ފާޑުކިޔުމަކުން އެއީ 

 އަބުރާބެހުން ކަމުގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ. 

ޢާންމު ނިޒާމާ 
ޚިލާފު 

 ޚިޔާލުފާޅުކުރުން 

ލެއްގެ ގޮތުން، ޞޫޢާންމު ނިޒާމާ ޚިލާފު ޚިޔާލުފާޅުކުރުމަކީ، މުޖުތަމަޢުގައި، ޢާންމު އު .11
ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ނުވަތަ މީހުން ތަބާވަމުންދާ ޢާންމު އަޚްލާޤީ ސުލޫކީ 

ނޑުތަކަްށ އަދި/ުނވަަތ ހަމަތަކަށް އަދި ޢާންމު ތަންތާނގައާިއ، ޢާންމުކޮށް މި ންގަ
މީހުން އެއްެވއުޅޭ ތަންތަނުަގއި މީހުން ޢަމަލުކުރަމުންދާނެ ނުވަތަ ތަބާވަމުންދާެނ 
ނޑުަތކަށާިއ، ރައްޔިތުްނނަށްޓަކައި މަސްއޫިލއްޔަުތ  ޢާންމު އަޚްލާޤީ ސުލޫކީ މިންގަ

ރާ ފަރާތްތަކުންނާއި މީޑިާއގެ ަވސީލަތްތަކުން އުފުލުމުގެ ވާޖިބު އަދާކު 
ނޑުތަކާ  ޢަމަލުކުރަމުންދާނެ ނުވަތަ ތަބާވަމުންދާނެ ޢާންމު އަޚްލާޤީ ސުލޫކީ މިންގަ

 ޚިލާފަށް ޚިޔާލުފާޅުކުރުމެވެ.

 

ޢާންމު ނިޒާމާ 
ޚިލާފު 

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ 
ތެރޭގައި ހިމެނޭ 

 ކަންކަން 

ޚިލާފު ޚިޔާލުފާޅުކުރުން ކަމުގައި ހިމެނޭ  އަންނަނިވި ކަންކަމަކީ ޢާންމު ނިޒާމާ .12
 ކަންކަމެވެ.

އެްއވެސް މީހަކަށް ނުވަތަ އެއްވެސް މީހެްއގެ މުދަލަށް ގެއްލުން ދިނުމަށް  )ހ(  
 ބާރު އަޅައި ޚިޔާލުފާުޅކުރުން؛

މީހުންގެ ޖިސްމާއި ފުރާނައަށް ެގއްލުން ކުރިމަތިކުރުމަށް ނުވަތަ  )ށ(  
 ކުުރން؛ގެއްލުންދިނުމަށް ޚިޔާލުފާޅު

ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުމާއި ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލުތަކަށް ހިތްވަރުދީ  )ނ(  
 ޚިޔާލުފާޅުކުރުން؛

 ރަލާއި މަސްތުވާތަކެތި ހިމެނޭ ތަކެތި އިޝްތިހާރުކުރުން؛ )ރ(  

އިސްލާމްދީނަށް  ،ކުޑަކުދިންނަށް ފެންނަ ނުަވތަ އަުޑއިޭވ ހިސާބުަގއި )ބ(  
ބަދުއަޚްލާޤީ ވާހަކަދެްއކުމާއި، ހުތުރު ބަހުން ފުރައްސާރަވާ ވާހަކަތަާކއި، 

މުޢާމަލާތްކުރުން ނުވަތަ އެަފދަ ކަމެއް އެކުެލވޭ އަެޑއް ނުވަތަ މަންޒަރެްއ 
ނުވަތަ އަާޑއި މަންޒަރު ެއުކދިންނަށް އަޑުިއވޭނެހެން ނުވަތަ އެކުދިންނަށް 

 ؛ފެންނަގޮތަށް ބޭނުންކުރުން



 ާކރުގެ ގެޒެޓް ދިވެހިސަރު                117 އަަދދު:  45 ލިުއމް: ވޮ

 

ނުންވާ މީހުންނާއި، ކުޑަކުދިންނާއި ޚާއްޞަ ެއހީއަށް ބޭ ،އަންހެނުންނާއި )ޅ(  
ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާމެދު ނުރަނގަޅު ތަޞައްވުުރ މުޖުތަމަޢުގައި 

 ފެތުރުމަށް މަގުފަހިކުރާ ތަކެތި ޢާންމުކުރުން.

 ތިންވަނަ ބާބު 
 ބަދަލު ހޯދުމުގެ ޙައްޤު 

 
އަބުރާބެހުމުގެ 
ސަބަބުން ލިބޭ 

ގެއްލުމުގެ ބަދަލު 
 ހޯދުމުގެ ޙައްޤު 

ނަޑއަޅާފަިއވުމަކުން،  ،މި ޤާނޫނުން )ހ( .13 އަބުރާބެހުމުގެ ޢަމަލަށް ޖޫރިމަނާއެއް ކަ
އަބުރާބެހެވުނު ފަރާތަށް ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ާޤނޫނުއަސާސީާއއި، 
ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާިއދުތަކުގެ ދަށުން ލިބިދީފައިވާ، މަދަނީގޮތުން 

ސް ޙައްޤަކަށް ެއްއވެސް އުނިކަެމއް ބަދަލުހޯދުމުގެ ޙައްޤަށް ނުވަތަ އެނޫންވެ
 ނާންނާނެއެވެ. 

އަބުރާބެހުމުގެ ސަބަބުން ލިޭބ ގެއްލުުމގެ ބަދަލު ނަަގއިދެޭވނީ އަބުރާބެހުމުގެ  )ށ(  
 ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމާބެހޭ ގަވާިއދުގެ ދަށުންނެވެ. 

އިބު ެއކުލަވާަލިއ އެ ަގާވއިދަށް ގެންނަން ފެންނަ ބަދަލުތައް، ބަންޑާރަނަ
 ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

)ޢާންމު  2118/6ށުމާއެކު، ޤާނޫނު ނަންބަރު މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެ )ނ(  

ވަނަ ނުކުތާގައި  11ވަނަ ޖަދުވަލުގެ  2ގަވާއިދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ 

ގެއްލުމުގެ ބަދަލު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ، "އަބުރާބެހުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ

ރި ޤާނޫނެއްކަމުގައި މި ޤާނޫނު ގަވާއިދު" ގެ ބެލެނިވެ މާބެހޭނަގައިދިނު

 ހަމަޖެހިގެންދާނެއެވެ.

 

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 
 ދިފާޢު 
 

މި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންޮކށްފައިވާ ގޮުތގެމަތިން، ޢިލްމީ މަޤްޞަދުތައް  .14 ޢިލްމީ އިމްތިޔާޒު 
ޤްޞަދުގަިއ، ސްކޫލް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކަިއ، ނުވަަތ ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތުދިނުމުގެ މަ

މަދަރުސާތަކާއި، މުދައްިރސުންނާއި މުފައްކިރުންނާއި، މާހިރުންނާއި، 
ފަންނުވެރިންނާއި، ޢިލްމުވެރިްނނާއި އެފަދަ އެހެްނވެސް ފަާރތްތަކުން ހެޔޮ ނިޔަތުަގއި 
ދައްކާ ވާހަަކާއއި ހާމަކުރާ ހާމަކުރުންތައް ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުެގ މިނިވަންކަމުގެ ޙައްުޤެގ 

 ގައި ހިމެނި، ރަްއކާތެރިުކރެވިގެްނވެެއވެ.ތެރޭ
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      އަންނަނިވި ކަްނކަމުަގއި، ނުވަތަ ޙާލަތްތަކުަގއި، މީަހކު ދައްކާ ވާހަަކއަީކ،  .15 ރަސްމީ އިމްތިޔާޒު 
 މި ޤާނޫނުގައި ރަސްމީ އިމްތިާޔޒު ލިބިގެންވާ ވާހަަކއެވެ. 

ޝަރުޢީ  ،ެގމަތިންލުތަކާ އެްއގޮްތވާ ގޮތު ޞޫކަމާބެހޭ ގަާވއިދުތަކާއި އު  )ހ(  
، ކޯޓެްއގައި ުނވަތަ ޓްރައިބިއުަނލެއްަގއި ހިނގަމުންދާ އަޑުއެުހމެއްަގއި ނުވަތަ

ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގައި ުނވަތަ  ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ ކޮިމޓީއެްއގައި ެދކެޭވ 
 ވާހަކަތަްއ؛

ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ޤާނޫނީ ބާރު ލިބިފައިވާ މުައއްސަާސއަކުން، ކުރާ  )ށ(  
ޤީޤެއްަގއި ނުވަތަ ކަމެއް ހޯދާ ހޯދުމުގެ ތެރޭގައި ދެކެޭވ ވާހަކަ، ހުށަހެޅޭ ތަޙް

ހުށަހެޅުންތައް، ނުވަތަ ބަދަލުކުރެވޭ ލިޔެިކޔުމުަގއިވާ ވާހަކަތައް އަދި 
 ؛އެކުަލވާލެވޭ ރިޕޯޓުތަުކަގއިވާ ާވހަކަތައް

ލަކުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނުވަަތ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ނުވަތަ ްޓރައިބިއުނަ )ނ(  
 ޝާއިޢުކުރުމަށް އަްނގާ ލިޔުމުގަިއވާ ވާހަކަތަްއ؛

 ،މި މާއްދާގެ )ހ( އިން )ނ( އަށް ހުރި ޙާލަތްތަކުގައި ހުރި ކަންކަން )ރ(  
ދައްކާ ވާހަަކ ނުވަތަ ޢާންމުކުރާ ޚަބަރާއި، ޝާއިޢުކުާރ  ،ކަންއޮތްގޮތަށް 

 ލިޔުމުގަިއވާ ވާހަކަތަްއ؛
ރުގެ މުައއްސަސާައކުން، ނުވަތަ ބޭރުގެ ބޭރުގެ ޖަމާޢަތަކުން ނުވަަތ ބޭ )ބ(  

ކޯޓަކުން ނުވަަތ ބޭރުގެ ދައުލަތަކުން ރަސްމީކޮށް ޝާއިޢުކޮށްފަިއާވ 
ރިޕޯޓެއްަގއި ހުރި މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގައި ުނވަތަ ެއއިން ަބއެއް ހާމަކުރުމުެގ 

 ގޮތުން ދައްކާ ވާހަކަ ނުވަތަ ާޢންމުކުރާ ޚަބަރާއި ލިޔުމުަގއިާވ ވާހަކަތައް.
 

އުމީ ސަލާމަތަށް ޤަ 
ނުރައްކާ ކުރުވާނެ 
ޚިޔާލުފާޅުކުރުން 

ކަމަށް ނުބެލެވޭނެ 
 ޙާލަތްތައް 

މި ޤާނޫނުގައިވާ ހަމަތަކުގެ މަތިން، އަދި ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާނުވާޭނ  )ހ( .16
ފަދައަކުން، ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭ ޤާނޫނީ ޙައްޤުތައް ބޭނުންކޮށްގެން އެިކ 

ށް ނުަވތަ އިންކާރުކުރުމަށް ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެެރއިން ކަންކަމަށް ތާއީދުކުރުމަ
ަރކާްތތައް ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ުނރައްކާ ކުރުވާނެ ޙަހިންގާ ޞުލްޙަވެރި 

 ޚިޔާލުފާޅުކުރުން ކަމުަގއި ނުބެލެވޭނެެއވެ.
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކަކީ، ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާ ކުރުވާެނ  )ށ(  

ނަޑއަޅާ ދިފާޢުތަކެވެ. ޚިޔާލުފާޅުކުރުމަށް މި ޤާނޫނުން   ކަ
ޤައުމީ ސަލާމަތާ ގުޅުެމްއނެތް މަޞްލަޙަތެއް ޙިމާަޔތްކުރުމަށް  (1)   

 ޚިޔާލުފާޅުކުރުން؛
ސަރުކާރުގެ ުނވަތަ ދައުލަުތގެ މުއަްއސަސާެއއް ހިނަގމުންދާގޮތް  (2)   

 ވަންހަނާކުރުމަށް ފުރުޞަތު ނުދިނުމަށް ޚިޔާލުފާޅުކުރުން؛
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އަބުރާބެހުން 
 ކަމުގައި 

ނުބެލެވޭނެ 
 ޙާލަތްތައް 

، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަުކަގއި އެްއވެސް މީހަުކ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފުނުވާ ގޮުތގެމަތިން .17

ޝާއިޢުކުރާ ުނވަތަ ބްރޯޑްާކސްޓްކުރާ ނުވަަތ ކުރާ ކަމަީކ އެހެން މީހެއްެގ ނަމަށް 
ގަިއ ނުވަތަ އަބުރަށް ނުވަތަ ޤަަދރަށް ނުވަތަ ކަރާމާތަށް އުނިކަމެއް ލިބޭ ކަމެއްކަމު 

 ނުބެލެވޭނެއެެވ.
 ބުނާ ބަހަކީ ނުވަތަ ފާޅުކުރާ ޚިޔާލަކީ ޙަޤީޤަތްކަމުަގއިވުްނ؛ )ހ(  

ޢިލްމީ ނުވަތަ  ،ބުނާ ބަހަކީ ނުވަތަ ފާޅުކުރާ ޚިޔާލަކީ އިޙްތިރާމާެއކު، ރަސްމީ )ށ(  
ދިރާސީ ގޮތަކަށް ުނވަތަ ެއފަދަ ފޯރަމެއްގައި ފާުޅކުރާ ޚިޔާލަކަށް ނުވަަތ 

 ؛ރަޢުޔަކަށްވުން 
ޤާނޫނުން މަތިކޮށްފައިވާ ދުސްތޫރީ  ،ބުނާ ބަހަކީ ނުވަތަ ފާޅުކުރާ ޚިޔާލަކީ )ނ(  

މަސްއޫލިއްޔަެތއް ނުވަތަ ވާޖިބެއް ފުރިހަމަކުރުމުގެ ގޮތުން، ައދި އެ ޤާނޫނުން 
 ފާޅުކުރި ިޚޔާލަކަށްވުްނ؛ ،ޙިމާޔަތް ލިބިގެން

ރައްދުނުާވގޮތަށް، ތެދު ނިޔަތުަގއި އުަފއްދައި ޢާންމުކުރާ ވަކި މީހަކަށް  )ރ(  
، ޚިޔާލީކަމެްއގެ މަްއޗަށް ބިނާޮކށް ތައްޔާރުކޮށްަފއިާވ ފިލްމް، ޑްރާމާ، ލަވަ 

ވާހަކަ، އަދި މި ނޫންވެްސ އެފަދަ އުފެއްދުމެްއ، ތަްއޔާރުކޮށްފަިއވާއިުރ، 
އެއިން ފެންނަ، ިއވޭ، ިކޔޭ، ވިސްނަިއގަެނވޭ، ދޭަހކުރެވޭ، ނުވަަތ 

ކި މީހަކަށް ނިސްބަތްކޮށް ދައްކުަވއިދޭ އިޙްސާސްކުެރވޭ ކަންތައްަތކަީކ ވަ
ނަމަ އެީއ ކަންތައްތަެކއް ނޫންކަމާއި، އެގޮތަށް ނިސްބަތްކުރެވޭ

އިއްތިފާޤެްއކަމަށް ބަޔާންކޮްށ ތައްޔާރުކޮށްފަިއވާ އެްނގުެމއް، އެ ފިލްމު، 
ޑްރާމާ، ލަވަ، ވާހަަކ، އަދި އެނޫންވެސް ެއފަދަ އުފެއްދުމެއް، 
ޝާއިޢުކުރުމުަގއި ުނވަތަ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުުމގަިއ ބޭނުންކުރާނަމަ އެީއ 

 އަބުރާބެހުންކަމުގައި ނުބެެލވޭނެއެވެ.

 

ފާޅުކުާރ  ،އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެންގޮތަކަށް ަބޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެސް )ހ( .18 ންކުރުން ތެދު ބަޔާ 
އަބުާރބެހުމުގެ ހުރިހާ  ޚިޔާލަކީ ތެދު ނުވަތަ ޙަޤީޤަތްކަމުގައި ވުަމކީ،

 ދަޢުވާއަކަށް ފުރިހަމަ ދިފާޢެކެެވ.
އެ ބަހެއް ބުނި  ފާޅުކުރާ ޚިޔާލަކީ ތެދު ޙަޤީޤަތެއްކަމުަގއި ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  )ށ(  

 ނުވަތަ އެޚިޔާެލއް ފާޅުކުރި ަފރާތުގެ ޒިންމާެއކެވެ. 
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ދިފާޢު ސާބިތުކުރުމުގައި، ނޫސްވެިރއަުކ  )ނ(  

އޭނާ އެ ޚަބަރު ހޯދި މަސްދަރު ހާމަ ކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ 
ާދއާ އެްއގޮތްާވގޮުތގެމަތިން، ވަނަ މާއް 28ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަާސީސގެ 

      އެ މަސްދަރު ހާމަކުރަންވާނީ ސިއްރު މަޢުލޫމާތެްއގެ ގޮުތގަެއވެ. 
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އެ މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ދައުލަތުގެ މުއައްސަާސއިްނ، މަޢުލޫމާތުގެ  އަދި 
 ސިއްރުވެިރކަން އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުަގއި ހިފަހައްޓަންވާނެެއވެ. 

، ކޮށްފަިއވާ މަސްދަރު ހާމަކުރަންޖެހެނީ މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާން )ރ(  

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހެއްގަިއ ކަމުގަިއވާނަމަ، އެ ޝަރީަޢތުގެ މަޖިލީހަކީ 
 ސިއްރު މަޖިލީހެއްކަމުަގއި ހަމަޖައްސަންވާނެެއވެ.

 

 ފަސްވަނަ ބާބު 
 ތަޙްޤީޤުކުރުމާއި ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަބު 

 
ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ 

 ބާރު 
ވަނަ މާއްދާާއ  11ވަނަ މާއްދާ އަދި  9ވަނަ މާއްދާ،  7މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .19

މަްއސަލައެްއ ތަޙްޤީޤުކޮށް، ދަޢުވާ އުފުލުމަްށ  ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، އެ
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަްށ ފޮނުވާނީ، މޯލްިޑްވސް ޕޮލިސް 

 ސަރވިްސއިންނެވެ.

ވަިއ، އެހެން  ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންާގ މީޑިާއގެ ފަރާތްތައް ފިޔަ )ށ(  
ފަރާތަކުންކުރާ ޢަމަލަކުން އެއްވެސް ފަރާތެްއގެ އަބުރާބެހިގެން ގެއްލުެމްއ 
ލިބިއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ފާޅުކުރާ ޚިޔާލެއްގެ ސަބަބުން ެއއްެވސް ފަރާތެއްެގ 
ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް އަުތވެއްޖެކަމަށް އެފަރާތަށް ޤަބޫލުކުރެިވއްޖެނަމަ، 

ސް ސަރވިްސއަށް މައްސަަލ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އެފަރާތަކުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލި 

އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިްސއިން މައްސަލަ ަތޙްޤީޤުކުރުމަށްފަހު، 
 ދަޢުވާކުރުމަށްޓަކަިއ، ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވަންވާނެެއވެ.

 

އިސްލާމްދީނުގެ 
ލަކާ ޚިލާފު ޞް އަ 

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ 
 އަދަބު 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ކަމެއް ކޮށްފި ފަރާތެއްެގ  7ނުގެ މި ޤާނޫ )ހ( .21

ނަޑއަޅާނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު   2114/9މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް އަދަުބ ކަ

 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ ދަށުންނެވެ.

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގެ ދަށުން މިނިސްޓްީރން ދޫކުރާ ހުއްދަ   8މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

ތި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޢާންމުޮކށް ދީނީ ތަޤްރީރުދިނުމާއި، ާޢންމުންނަށް ނުވަތަ ނެ
ޢާންމުންގެ ބަޔަކަށް ދީުނގެ ޙުކުމްތައް ބަޔާްނކުރާ މީހުންނާމެދު ފިޔަވަުޅ 

)ދިވެހިރައްޔިތުްނގެ ދީނީ ެއއްބަިއވަންތަކަން  94/6އަޅާނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ވެ. ޙިމާޔަތްކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުންނެ
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ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ  8މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  

މުއައްސަާސއިން ދޫކުރާ ހުއްދަ ނެތި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްކޫލެްއގައި ނުވަަތ 
ކޮލެޖެއްަގއި ނުވަތަ ޔުނިަވރސިޓީއެްއަގއި ނުވަތަ އެހެންވެސް އެފަަދ 

ނާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނީ، އިންސްޓިޓިއުެޓްއގައި އިސްލާްމދީން ކިޔަވާދޭ މީހުން
)ދިވެހިރައްޔިތުްނގެ ދީނީ ެއއްބަިއވަންތަކަން  94/6ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ޙިމާޔަތްކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުންނެވެ. 

  

ޤައުމީ ސަލާމަތަށް 
ނުރައްކާވާނެ ފަދަ 
ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ 

 ޖޫރިމަނާ 

ކަމެއް ކޮށްފި މީހެްއެގ  ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ  9މި ޤާނޫނުގެ  .21

     2,000,000)ފަންސަވީސް ހާސް( ދިވެހި ރުފިޔާއާއި  25,000، އަދަބަކަށް

)ދެ މިލިއަން( ދިވެހި ރުފިާޔއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމަށް، މި ޤާނޫނުގެ 
ނަޑއަޅަންވާެނއެވެ.   ދަށުން ކޯޓުން ކަ

 

އަބުރާބެހެވޭ ފަދަ 
ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ 

 ޖޫރިމަނާ 

 25,000އަބުރާބެހުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުުމގެ ބަދަލު ނަަގއިދިނުމުގެ އިތުރުން،  .22

 )ދެ މިލިއަން( ދިވެހި ރުފިޔާއާ  2,000,000)ފަންސަވީސް ހާސް( ދިވެހި ރުފިޔާއާއި 

ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމަށް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޯޓުން 
ނަޑއަޅަްނވާނެެއވެ.   ކަ

 

ނިޒާމާ  ޢާންމު 
ޚިލާފު 

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ 
 ޖޫރިމަނާ 

 

)ފަންސަވީސް ހާސް( ދިވެިހ  25,000ޢާންމު ނިޒާމާ ޚިލާފު ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުން،  .23

ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން  )އެއް މިލިއަން( ދިވެހި ރުިފޔާއާ 1,000,000ރުފިޔާއާއި 

ނޑަައޅަންާވނެއެ  ވެ.ޖޫރިމަނާކުރުމަށް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޯޓުން ކަ
 

ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ 
 މިންގަނޑު 

 ކަނޑައެޅުން 

އޭނާ ، ވަަނ މާއްދާަގިއާވ ޖޫރިމަނާކުރުމުގައި 23ައދި  22، 21މި ޤާނޫނުގެ  .24

މުޖުތަމަޢުގައި އަދާކުރާ ޙަިއސިއްޔަުތގެ އިތުރުން، އޭނާ ޢަމަލުހިންގުމަށް ބޭނުންކުރި 
 އެވެ.އެ ޢަމަލުގެ ަނތީޖާއަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެ  ،ވަސީލަތަށާއި 

 

އެހެން ޤާނޫނެއްގެ 
ދަށުން 

 ފިޔަވަޅުއެޅުން 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފިޔަވަުޅެއޅިދާނެފަދަ ޢަމަލަކަށް އެހެން ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ޖިނާޢީ  .25
ދަޢުވާކުރުމަށް ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެރަލް ނިންމަވައިފިނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

 އިތުރަށް ފިޔަވަޅު އަަޅއިގެންުނވާނެެއވެ. 
 

މަނާ ފައިސާ ޖޫރި 
ނުދެއްކުމުގެ 

 ނަތީޖާ 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވާ މީހަުކ އެ ޖޫިރމަނާގެ ފައިސާ ަދއުލަތަށް  .26
ނުދައްކައިފިނަމަ، އެފަރާތަކާ ެދކޮޅަށް ޖިނާޢީ ދަޢުވާ އުފުލަން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް 

)ތިނެްއ(  3ކައިފިނަމަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. ައދި އެގޮތުން، އެ ފައިާސ ނުދައް
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)ަހއެއް( މަސްދުވަހާ ދެމެދުގެ މުއްދަަތކަށް ޖަލަށްލުމަށް ކޯޓުން  6މަސްދުވަހާއި 

 ޙުކުމްކުރަންވާނެެއވެ.
 

 ހަވަނަ ބާބު 
 މީޑިއާތަކުގެ ޒިންމާ 

 
ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ 
ފަރާތްތަކާ ދޭތެރޭ 

 ފިޔަވަޅުއެޅުން 

ެގ ހަމަތަކާ ޚިލާފުވާ މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމު  .27
ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ ީމޑިއާތަުކގެ ަޝކުާވ، މީޑިާއެގ ކަންތައްތައް ބަލަހައްާޓ 
ދައުލަތުގެ މުއަްއސަސާއަްށ ހުށަހެޅުމުން، ނުވަތަ އެ މުއައްސަސާގެ އަމިއްަލ 
އިސްނެގުުމގެމަތިން، ޖަވާުބދާރީވުމުގެ ަޙއްޤާއި ޤާޫނނުއަސާސީާއއި ކަމާބެހޭ 

ހިމެނޭ ދެފަރާތަށް ލިބިދޭ މައްސަަލިއގައި ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއާވ ޙައްޤުތަްއ، ޤާނޫނުތަކު
 ގޮތެްއގެމަތިން، އެ މަްއސަލަެއއްގެ ތަޙުޤީޤު ހިންގަްނވާނެެއވެ.  

މި ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ މީޑިއާތަކާމެދު ފިަޔވަުޅއަޅާީނ މި ބާބުގައި  )ހ(  
ނަޑއަޅާފަިއވާ ގޮތުގެމަތިންެނވެ.  ކަ

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޖޫރިމަނާތަކުގެ އިތުރުން، އެ މީޑިއާައކާ ދޭތެރޭ  މި ބާބުގައި )ށ(  
އިދާރީ ފިޔަވަުޅއެޅުމުގެ އިޚްިތޔާރު މީޑިއާގެ ކަންތައްތައް ަބލަހައްޓާ ދައުލަތުގެ 

 މުއައްސަާސއަށް ލިބިގެްނވެެއވެ. 

 

އިސްލާމްދީނުގެ 
އަޞްލަކާ ޚިލާފު 

ކޮންޓެންޓް  
ޝާއިޢުކުރުމާއި 

 ކުރުން ޓް ބްރޯޑްކާސް 
 

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފުވި މީިޑއާއާމެުދ އަދި އެ ކޮންޓެންޓެްއ  7މި ޤާނޫނުގެ  .28

ޝާއިޢުކުރި ނުވަތަ ބްރޯޑްާކސްޓްކުރި ރިޕޯޓަރާމެދު ފިޔަވަޅުއަޅާނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 )ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޤާޫނނުލްއުޤޫބާތު( ގެ ދަށުންނެވެ. 2114/9

 

ޢާންމު ނިޒާމާ 
ޚިލާފު ކޮންޓެންޓް 

އި ޝާއިޢުކުރުމާ 
 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން 

 

)ފަންސާސް  50,000، ވަނަ ާމްއދާއާ ޚިލާފުވި ީމޑިއާ  11މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .29

)އެއް މިލިއަން( ދިވެހި ރުފިޔާާއ  1,000,000ހާސް( ދިވެހި ރުފިޔާއާއި 

 ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރަންވާނެެއވެ. 

ޚިލާފު ކޮންޓެންޓެއް ވަނަ މާއްދާއާ  11ހަމައެއާެއކު، މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

)ފަންސާްސ  50,000ޝާއިޢުކުރި ުނވަތަ ބްރޯްޑާކސްޓްކުރި ރިޕޯޓަރު، 

)އެއްލަްއކަ ފަންސާސް ހާސް( ދިވެހި  150,000ހާސް( ދިވެހި ރުފިޔާއާއި 

 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން އެ ރިޕޯޓަރެއް ޖޫރިމަނާކުރަންާވނެއެވެ.
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ޤައުމީ ސަލާމަތަށް 
ނުރައްކާވާނެފަދަ 

ޓެންޓް ކޮން 
ޝާއިޢުކުރުމާއި 

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން 
 

 ، ވަނަ މާއްާދާއ ޚިލާފުވި މީިޑއާ 9މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .30

        2,000,000)ފަންސާސް ހާސް( ދިވެހި ރުފިޔާާއިއ  50,000

 )ދެ މިލިއަން( ދިވެހި ރުފިޔާާއ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރަންވާނެެއވެ.

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު ކޮންޓެްނޓެއް ޝާއިޢުކުިރ  9ނުގެ ހަމައެއާެއކު، މި ޤާނޫ )ށ(  

)ފަންސާސް ހާސް( ދިވެިހ  50,000ނުވަތަ ބްރޯްޑކާސްޓްކުިރ ރިޯޕޓަރު، 

)އެއްލައްކަ ފަންސާސް ހާސް( ދިވެހި ރުފިޔާާއ  150,000ރުފިޔާއާއި  

 ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން އެ ރިޕޯޓަރެއް ޖޫރިމަނާކުރަންވާނެެއވެ.
 

އަބުރާބެހެވޭފަދަ 
އެއްޗެއް 

ޝާއިޢުކުރުމާއި 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމު 

 ގެ  އަދަބު 

ވަނަ މާްއދާގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ އަބުރާބެހުމުގެ ބަްސ  11މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .31

)ފަންސާސް ހާސް(  50,000 ޝާއިޢުކުރި ުނވަތަ ބްރޯޑްާކސްޓްކުރި މީިޑއާ

ދުެގ )ދެ މިލިއަން( ދިވެހި ރުފިޔާއާ ދެމެ 2,000,000 ދިވެހި ރުފިޔާއާއި

 ޢަދަދަކުން އެ މީޑިއާެއއް ޖޫިރމަނާކުރަންވާނެެއވެ.
ވަނަ މާއްާދގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  11ހަމައެއާެއކު، މި ޤާނޫނުެގ  )ށ(  

އަބުރާބެހުމުގެ ބަސް ޝާިއޢުކުރި ނުވަތަ ބްރޯޑްކާސްްޓކުރި ރިޕޯޓަރު، 
)އެއްަލއްަކ  150,000)ފަންސާސް ހާސް( ދިވެހި ރުފިޔާއާއި  50,000

ހާސް( ދިވެހި ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން  ފަންސާސް
 ޖޫރިމަނާކުރަންވާނެއެވެ.

އިސްތިޢުނާފްކުރުމާ 
އި ޖޫރިމަނާ 
ނުދެއްކުމުގެ 

 ނަތީޖާ 

މި ބާބުގެ ދަށުން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާއެއް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަކމާބެހޭ ކޯޓެއްަގިއ  )ހ( .32
ންެވއެެވ. އިސްތިއުނާފްކުރުުމގެ ޙައްުޤ ޖޫރިމަނާކުރެވޭ ފަރާތަށް ލިބިގެ

 ނަމަވެސް މައްސަލަ އިސްިތުއނާފަށް ހުށަހެޅޭނީ، ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމަށްފަހުއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއިާވ ގޮތުގެމަތީން ކޯުޓަގއި އިސްތިއުނާފްކުާރ  )ށ(  
މައްސަލަެއއް، އިސްތިއުނާފްުކރާ ފަރާތާ އެއްކޮޅަށް ކޯޓުްނ ނިންމައިފިނަމަ، 

ސާ މީޑިާއގެ ކަންތައްތައް ބަލަހަްއާޓ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުަގއި ދެއްިކ ފައި
ދައުލަތުގެ މުއައްަސސާއިން ދަޢުވާ ލިބުނު ފަރާތަށް އަނބުރާ ދިނުމަށް ކޯޓުން 

 ޢަމުރުކުރަންވާނެއެެވ.

ނޑަެއޅިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިާވ  )ނ(   މި ބާބުގައި ރިޕޯޓަރުގެ މައްޗަށް ކަ
ނޑައަޅާފަިއވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި ނުދަ އްކަިއފިނަމަ، މީޑިއާެގ ޖޫރިމަނާ ކަ

ކަންތައްތަްއ ބަލަހައްޓާ ަދއުލަތުގެ ުމއައްަސސާއިން، އެ މަްއސަަލ 
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރިވސްއަށް ހުށަހަޅައި ތަޙުޤީޤުކުރަންވާނެެއވެ. އަިދ 
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ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްފަހު، ޖިނާޢީ ދަޢުވާކުރުމަށް މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް 
ޖެނެަރލްގެ އޮފީހަްށ  ސަރވިްސއިން އެ ަމއްަސލަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ

 ފޮނުވަންވާނެެއވެ.

އެގޮތުން، މި މާއްާދގެ )ނ( ގެ ދަށުން ޖިނާޢީ ދަޢުވާކުަރން ހުށަހެޅުމުން،  )ރ(  
ނަޑއަޅާ ުމއްދަތެއްގެ ތެޭރގައި ޖޫރިމަނާ ނުދައްކައިފިނަަމ،      ކޯޓުން ކަ

ވަނަ މާްއދާގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ އަބުރާބެހުމުގެ ބަްސ  11މި ޤާނޫނުގެ 

 )ތިެނއް( މަސްދުވަާހއި  3އިޢުކުރި ުނވަތަ ބްރޯްޑާކސްޓްކުރި ރިޕޯޓަރު ޝާ

)ހައެއް( މަސްދުވަހާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމަށް ކޯޓުން  6

 ޙުކުމްކުރަންވާނެެއވެ.
 

މީޑިއާތަކުން 
ޖޫރިމަނާ 

ނުދެއްކުމުގެ 
 ނަތީޖާ 

      ނަމަވެސް،  އެހެން ޤާނޫނެއްގައި މިޫނން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވީ )ހ( .33
ނޑަެއޅޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  މި ބާބުގައި މީޑިއާތަުކގެ މައްޗަށް ކަ
ނަޑއަޅާ މުއްދަތެއްގެ ތެޭރަގއި ނުދައްކައިފިނަމަ،          ޖޫރިމަނާ، ކަ
އެ މީިޑއާެއއްެގ ލައިސަްނސް ސަސްޕެންޑުކުރަްނ ނުވަތަ ބާޠިލުކުަރްނ 

ލަތުގެ މުއައްސަާސއިްނ މީޑިއާގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ދައު
ނަޑއަޅަްނވާނެެއވެ.   ކަ

 

ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ 
އުޞޫލު 

 އެކުލަވާލުން 
 

ނަޑއަޅާފަިއވާ ޖޫރިމަނާކުރުމުެގ އުޞޫލު ބަންޑާރަނައިބު  .34 މި ބާބުގެ ދަށުން ކަ
 އެކުަލވާލަންވާނެެއވެ.

 

ޖަލްސާތަކާއި 
ފޯރަމްތަކާއި 

ޕޯޑިއަމްތަކުގައި 
ދައްކާ ވާހަކަ 
ރިޕޯޓުކުރުމުގެ 

 ދިފާޢު 

ޖަލްސާތަކާއި ފޯރަމްތަކާިއ ޯޕޑިއަމްތަުކގަިއ ދަްއކާ ވާހަަކ ރިޕޯޓުކުރުމުަގއި  )ހ( .35
 ،މާނަ ނުގެއްޭލގޮތަށް، ޚަބަުރ ރައްދުާވ ފަރާތްތަކުެގ ބަހެއް ހޯދުމަށްފަހު

ހަމަހަމަކަމާއެކު ރިޕޯޓުކުރުމަކީ އަބުރާބެހުމުގެ ދަޢުވާގެ ދިފާޢެކެވެ. ނަމަވެްސ، 
ކުރުުމގެ ނުވަތަ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުުމގެ ކުރިން، ޚަބަުރ އެ ރިޕޯޓެއް ޝާއިޢު

ރައްދުވާފަރާތުގެ ބަސް ހޯުދމަށްޓަކައި، އެ ފަރާތާ ގުަޅން އެކަށީގެްނާވ 
 މަސައްކަތެއް ކުރަންވާެނއެވެ.  

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ އެކަީށގެންވާ  މަސައްކަުތެގ  )ށ(  
ފޯނުން ގުޅަން މަސަްއަކތްކުރުމާއި، އަިދ ތެރޭގަިއ، ޚަބަރު ަރއްދުވާ ަފރާތާ 

ފޯނުން ނުގުޅިއްޖެނަމަ ޓެްކސްޓް މެސެޖަކުން އެފަރާެތްއގެ ބަސް ހޯދުމަްށ 
 މަސައްކަތްކުރުން ހިމެނެއެެވ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ޙާލަތެްއަގއި، ޚަބަރު ރައްުދާވ  )ނ(  
 ،ނުވަތަ ާޝއިޢުކުރި ފަހުން ،ފަރާތުން، އެ ޚަބަރެއް ބްރޯްޑާކސްޓްކުރި ފަހުން
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      ރައްދެއް ާޝއިޢުކުރަން ނުވަތަ ބްރޯޑްާކސްޓްކުރަްނ ބޭނުންވާނަމަ، 
އެ ފަރާތަކަށް ަރއްދުވި ަޚބަރު ޝާއިޢުކުރި ުނވަތަ ބްރޯޑްކާސްޓްުކިރ 

އެްއވެސް އަެގްއ ނުވަތަ ފީއެްއ ނެގުމަކާނުަލއި، އެ ރައްުދ ، ފެންވަރަށް
 ޮކށްދޭންވާނެއެވެ.ޝާއިޢު ނުވަތަ ބްރޯޑްާކސްޓް

ޖަލްސާތަކާއި، ފޯރަމްތަކާިއ، ޕޯޑިއަމްތަުކގައި އަދި އެހެނިހެން ލައިވް ނުވަަތ  )ރ(  
އެނޫންވެސް ިއވެންޓުތަކުަގިއ ދައްކާ ވާހަކަތަާކއި، ުކރާ ޙަރަކާތްތަްއ 
ރިޕޯޓުކުރުމުގަިއ، ުނވަތަ ްބރޯޑްކާސްޓްކުރުުމގަިއ، އެ ާވހަކައެްއ ދެއްިކ 

ވެންަޓީކ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިްމތިޔާޒެްއ ނުވަަތ ފަރާތް ނުވަތަ އެ އި
   ދިފާޢެއް ލިބިގެންވާ ފަރާެތްއ ނުވަތަ ިއވެންެޓއް ނުވަަތ ވާހަަކއެއްނަމަ، 
އެ ވާހަކަެއއް ުނވަތަ ޙަަރކާތެއް ރިޕޯުޓކުރި ނުވަަތ ބްރޯޑްކާސްޓްކުިރ 

 ފަރާތަށްވެސް، އެ އިމްތިޔާޒު ނުވަތަ ދިފާޢު ލިބިގެންވެެއވެ.
 

ގެނެސްދޭ  ވަގުތުން 
   އިވެންޓުތައް 
މި ޤާނޫނާ 

 ން ޚިލާފުވު 

ވަގުތުން ގެނެސްދޭ ިއވެންޓެްއގައި މި ޤާނޫނުަގއި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ހަމަތަާކ  )ހ( .36
ތަޢާރުޟުވާ ކޮންޓެއްެޓއް ހިމެނިއްޖެނަމަ، އެ އިވެންެޓްއގެ ބްރޯޑްކާސްޓިްނގ 

ނޑާލަންވާެނއެެވ.  ވަގުތުން މެދުކަ

ނަ މާއްާދަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވާފަދަ ކޮންެޓންޓެއް ަވގުތުްނ ވަ 6މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

ގެނެސްދޭ ިއވެންެޓއްަގިއ ހިމެނިއްޖެނަމަ، ެއ ިއވެންޓެްއ 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުްނގެންދާ މީޑިާއއަށް ހުށަހަޅައި، ލަިއްވ ފީޑް ހުއްޓަން 

 އެދުމުގެ ޙައްޤު އަބުރާބެހެވުނު ފަރާތަށް ލިބިގެންވެެއވެ. 

  ިއވާ ގޮުތގެމަތިން އަމިއްލަ ފަރާތަކުްނ ނުވަަތ ފަރާތްތަކަކުްނ މި މާއްދާގަ )ނ(  
      މި މާއްދާގައި ބުނެފަިއވާަފދަ ވަގުތުން ގެނެސްދޭ  އިވެންެޓްއގަިއ 
އެ ފަރާތެއްގެ ނުވަތަ ފަރާތްތަކެއްގެ އަބުރާބެހެވިއްެޖކަމަށް ޝަކުާވ 

ަވުގތުން ގެނެސްދޭ ހުށަހަޅައިފިނަމަ އަދި އެވަގުތަުކ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންދިޔަ 
ެއ ިއެވންޓެއް ަވގުތުްނ  ،އިވެންެޓއްަގއި އެފަދަ ކޮންޓެްނޓެއް ހިމެނިފައިވާނަމަ

ނޑާލަންާވނެއެވެ.  ގެނެސްދިނުން މެދުކަ

ނާޑލުމަށް، ކަމާބެހޭ  )ރ(   އަދި އެފަދަ ކޮންޓެންެޓއް ހިމެނޭ ލައިވް ފީެޑއް މެދުކަ
އެ މީިޑާއއަކުން ަވގުތުން  ދައުލަތުގެ ުމއައްަސސާައކުން އަންގާ އެްނގުމަކަށް

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ަވުގތުން ގެނެސްދޭ  ،މި މާއްދާގެ )ނ( އަދި )ރ( ގަިއވާ ޙާލަތުގައި  )ބ(  
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން މެދުަކނާޑނުލައިފިނަމަ، ކަމާބެހޭ ޤާނޫނާއި ގަާވއިދުަގިއާވ 

 ގޮތުގެމަތިން، އެ މީޑިާއއާމެދު ފިޔަވަުޅއަޅަންވާެނެއވެ. 
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   ރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ރާއްޖޭަގއި އުފެއްދޭ ޕްރޮގްރާމްތަްއ ހުންނަންވާނީ ބް )ޅ(  
މި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ހަމަތަކަށް ފެތޭގޮތަްށ ތަްއޔާރުކުރެވިަފއެެވ. 
އަދި ދިވެހިރާއްޖޭން ބޭރުަގއި އުފެއްދޭ ޕްރޮގްރާމްތައް ދުރަްށ ފޮނުވުމުގަިއ، 

ކަންތައްަތކާބެހޭ ދައުލަތުެގ ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ގަާވއިުދ މީޑިއާގެ 
 މުއައްސަާސއިން ެއކުލަވާލަްނާވނެއެވެ. 

 

ވިސްލް 
 ބްލޮވިންގގެ ދިފާޢު 

މުއައްސަާސއެްއަގއި ހިނގަމުންދާ އަންނަނިވި ކަންތައްަތކުގެ ތެރެއިން ކަެމްއ  )ހ( .37
ރިޕޯޓުކުރުމަކީ ނުވަތަ ެއކަމެއް ހާމަކުރުމުގެ ގޮތުން ިޚޔާލުފާޅުކުރުމަީކ 

 ކަމުގައި ނުބެެލވޭނެއެވެ. އަބުރާބެހުން

އެ މުއަްއސަސާެއްއގައި ހިނގަމުންދާ ޤާނޫނާ ޚިލާފުކަމެްއ  (1)   
 ރިޕޯޓުކުރުން؛

މީހެއްގެ ޞިއްޙަތަށް ުނވަަތ ފުރާނައަށް ނުރައްާކވާފަދަ ކަމެްއ  (2)   

 ހިންގާކަން ނުވަތަ ހިނގާފަިއާވކަން ހާމަކުރުން؛

ގެ ސަބަބުން ތިމާވެއްަޓްށ އެ މުައއްސަާސއަކުން ކުާރ ކަމެއް  (3)   
 ދިމާވެދާނެ ނުރައްކަލެއް ހާމަުކރުން؛

ހިންގާފައިވާ ޤާނޫނާ ޚިލާފުކަމެއް ފޮރުވުމަށް ކުރާ މަސައްކަެތްއ  (4)   
 ހާމަކުރުމުގެ ގޮތުން ޚިޔާލުފާުޅކުރުން.

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ކަންތައްަތއް ހާމަޮކށްދިން މިންވަރަށް  )ށ(  
 ކޮށްދިނުމަކީ އެ ޚިޔާލެްއ ފާޅުކުރި ފަރާތުގެ ޒިންމާެއެކވެ.ސާބިތު

 

 ހަތްވަނަ ބާބު 

 އެހެނިހެން 
 

ޤާނޫނަށް 
ޢަމަލުކުރަން 

 ފެށުން 

38. 
 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮްށ، 
 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެްނނެވެ.

 

ދު ހަދައި ގަވާއި 
 ހިންގުން 

39. 
 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަމާގުޅޭ ކޯޓަކުން ހަދައި ހިންގަންޖެހޭ ގަާވއިދުަތްއ  )ހ(
 ހަދައި ހިންގާނީ އެ ކޯޓަކުންެނވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވަކި ފަރާތަކުން ހަދަންޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއ  )ށ(  
 ބެވެ. ހިންގާނީ ބަންޑާރަނައި ،ނުވާނަމަ، އެ ގަާވއިދު ހަދައި
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 .40 މާނަކުރުން 
 

މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއ ނުާވހާހިނދަކު، އަންނަނިިވ 
ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒުތަކަށް ދީފައި އެވަނީ، އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒުތަކާ ގުިޅގެން، 

 .ތިރީގައި ދީފަިއވާ މާނަކުރުމެވެ 

 -ނީ:"ޚިޔާލުފާޅުކުރުން" ކަމަށް ބުެނފައި ެއވަ )ހ(  
ދުލާއި ގަލަމުން އަދި އެނޫންވެސް ވަސީލަތެއް މެދުވެިރކޮްށގެންިވޔަސް،  -

އެްއވެސް މީހެްއގެ ބުއްިދއަށް ފެންނަ ފިކުރެއް ފާޅުކޮށް، އެހެން މީހަކަށް 
 ނުވަތަ މީހުންނަށް އެ ޚިޔާލު އަންގާ އެންގުމަށާިއ؛

ތިމާ ޤަބޫލުކުރާ ވިސްނުެމްއ ގެްނގުޅުމާިއ، ތިމާ ބޭނުްނވާ ގޮތަކަށް  -
 ކަންކަމާމެދު ދުށުމާއި؛

ޤައުމެްއގެ އިމެްއގެ ހުރަހެއް މެދުވެރިވުމެއްނެތި އަނގަަބހުން ނުވަތަ  -
ލިޔުމުން ނުވަތަ ޝާއިުޢޮކށްގެން ނުވަތަ ޗާޕުކޮްށގެްނ، ނުވަތަ 
ކުރަހައިގެްނ، ނުވަތަ އިޚްތިާޔރުކުރާ އެހެންވެސް ގޮަތކަށް ފާޅުކުރުމާިއ 

 ފޯރުކޮށްދިނުމާއި؛

ނުވަަތ މި ޤާނޫނުގެ އެހެން މާއްދާެއއްަގއި، އެހެން ޤާނޫނެއްގައި  -
ނޑަނާޅާހަިއ ހިނދަކު، ލީފްލެޓް ބެހުމާއި  ކަރުދާްސ  ،އެހެންގޮތަކަށް ކަ

ބެހުމާއި، ފޮތި ދެމުމާއި، ލޯޯގ އާއި ނިޝާން ގެންުގޅުމާއި، މަގުތަާކިއ 
ޢާންމު ތަންތަނުގައި ބޭނުން ހިފައި އެހެން މީހުންނަށް އުނދަގޫ ނުވާެނ 

މައިކްޯރފޯން ނުވަަތ ، ާކއި ޢާންމު ތަންތަނުގައި ހިނގުާމއިފަދައިން މަގުތަ
އެނޫންވެސް ވަސީލަެތްއ ބޭނުންކޮށްގެން ވާހަކަދައްާކ 

 ޝުޢޫރުފާޅުކުރުމަށެވެ. 

 ،"ރިޕޯޓަރު" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަީނ، ނޫްސވެރިކަމުެގ ދާިއރާގަިއ ޚަބަރާއި  )ށ(  
ފަރާތްތަާކއި، ބްރޯޑްާކސްްޓ  ލިޔުންތަްއ ލިޔެ ތައްޔާރުކުރާ ،ކޮލަމާއި  ،ރިޕޯޓާއި

ބްލޮގްަތްއ ، އަދި ޓެލެކާސްޓްކުެރވޭ ޕްރޮގްާރމްތައް ޕްރޮޑިއުްސކުރާ ފަރާތްތަކާއި 
ލިޔާ ފަރާތްތަކާއި، ސޯޝަްލ މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ފަތުރާ ތަކެތި ފެތުރި 

 އެަކއުންޓްގެ ވެރިފަރާތްވެސް ިހމެނޭގޮތުންނެވެ. 
ރު ހުށަހަޅާ ފަރާތް، ޕްރޮގްރާމް "ރިޕޯޓަރު" ގެ މާނަިއގެ ެތރޭގަިއ، ޚަބަ

ހުށަހަޅާ ފަރާތް، އިންޓަވިއުުކރާ ފަރާތް އަދި މިނޫންވެސް މީޑިއާތަކުަގިއ 
މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްަތކުގެ ެތރެއިން، ާޝއިޢުކުރާ ުނވަތަ ބްރޯޑްކާސްޓްުކާރ 

 ކޮންޓެންޓް ޚިޔާރުކުރުމުގެ ބާުރ ނެތް ފަރާތްތައް ނުހިމެނެއެވެ.
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ށް ބުނެފައިެއވަނީ، އޮންލައިން ނޫސްތަާކއި، ބްލޮގްތަާކިއ "މީޑިއާ" ކަމަ )ނ(   
ވެބްސައިޓުަތކާިއ، ނޫސް މަޖައްލާތަކާއި ރޭިޑޔޯ އަިދ ޓީވީ ފަަދ 

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންމެ ވަީސލަތެއް ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.
"މީޑިއާ" ގެ މާނަިއގެ ތެރޭަގިއ ޚަބަރު ހުށަހަޅާ ފަރާތް، ޕްރޮގްރާމް ހުށަހަޅާ 

ވިުއކުރާ ފަރާތް އަދި ވަކިަވކި މީހުން ނުވަތަ ރިޕޯޓަރުން ފަރާތް، އިންޓަ
 ނުހިމެނެއެވެ.

 

"ޝާއިޢުކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ޤާނޫނުެގ ބޭނުމަށްޓަކައި،  )ރ(  
ޝާއިޢުކުރުމުގެ މާނަިއގެ ތެރޭގަިއ، އޮންލައިން ނޫސްތަްއ ހިމެނޭގޮތުން، 

ަގިއ ޢާންމުކުރުމާއި، ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންާގ ނޫސް މަޖައްލާ ތަކު 
ވެބްސައިޓްަތކާިއ، ސޯޝަލްމީިޑއާާއއި ބްލޮގްތަާކއި އިންޓަނެްޓ ހިމެނޭގޮތުން، 
އަދި އެނޫންވެސް ޚިޔާާލއި މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރާ ފޯރަމްތަކާއި 

 މަޖައްލާތަކުަގއި ޢާންމުކުރުން ހިމެނޭގޮތުންނެވެ. 
 

ބުނެަފއި އެވަީނ، މީިޑއާެގ "ރަޖިސްޓަރީ ކޮްށގެން ހިންާގ މީޑިއާ" ކަމުަގއި  )ބ(  
ކަންތައްތައް ބަލަަހއްޓާ ދަުއލަތުގެ މުައއްސަސާއިން ޫދުކރާ ލައިސަންްސ 

 އޮތުމާއެުކ، އެ މުައއްސަާސަގިއ ރަޖިސްޓަރީވެގެން ހިންގާ މީިޑއާތަކަެށވެ.
 

"މީޑިއާ ކަންތައްަތއް ބަލަހަްއޓާ މުއައްސަސާ" ކަމުަގއި ބުނެފައި އެވަީނ  )ޅ(  
ނޑުަތްއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނޫސް މަޖަްއލާތަކާއި ބްރޯޑްާކސްޓަރުންެގ މިންގަ

ނަޑއެޅުމުގެ މަްސއޫލިްއޔަތު އެ އިެރްއގަިއ ޙަވާލުވެަފިއާވ  ކަ
 މުއައްސަާސއަކަެށވެ.

 

"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައިެއވަނީ ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ިއސްލާމްދިނާ ގުޭޅ  )ކ(  
ެއ ވަގުެތއްަގިއ  ކަންތައްތައް ހިންަގއި ބެލެހެއްޓުމަށް ސަރުކާރުން

ނަޑއަޅާފަިއވާ މިނިސްޓްރީައށެވެ.  ކަ
 

"ކޮންޓެންޓް" ކަމަށް ބުނެފަިއއެވަނީ ލިޔުްނ، ރިޕޯޓް، ޚަަބރު، ޓީވީ އަދި  )އ(  
ރޭޑިޔޯ ޕްރޮގްރާމްަތއް، ކޮލަްމތައް، އިންޓަނެޓް މެުދވެރިކޮްށ ދުރަށް ފޮނުވާ 

 ވީިޑއޯާއއި ައޑު ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ. 
 

ކަމަށް ބުނެަފއިެއވަނީ، ޖަލްސާތަާކއި، އެްއވުންތަާކއި، "އިވެންުޓ"  )ވ(  
ބައްދަލުވުންތަާކއި، އިންަޓވިުއތަކާއި، ޙަފްލާތަކާ އެނޫްނވެްސ ގިނަ ޢަދަދެްއެގ 
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 ރާަވިއގެން ހިންގާ ެއއްވުންަތކަށެވެ.، މީހުން އެއްވާ 
  

ން "ބްރޯޑްކާސްްޓކުރުން" ކަމަްށ ބުނެފައިއެވަީނ، ަވސީލަތެްއ ބޭނުންކޮށްގެ )މ(  
ޢާންމުކޮށް، ނުވަތަ ަވކި ބަޔަަކށް އަމާޒުކޮށް، މަންޒަރު ުނަވތަ އަޑު، ުނވަަތ 
އަާޑއި މަންޒަރު ޓީވީ، ނުވަތަ ރޭޑިޔޯ ނުވަތަ އިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮށް ދުރަްށ 

 ފޮނުވުމަށެވެ.

 

________________________ 


